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25| TER · ARÁBIA SAUDITA (15º)

Um irmão que está preso há anos na
Arábia Saudita precisa ser fortalecido
tanto física quanto espiritualmente.
Que pela presença e poder do Espírito
de Deus, ele seja guardado de doenças
e desânimo.

29| SÁB · ETIÓPIA (28º)

A jovem Abeba*, 20, fugiu de casa
quando se converteu, por causa das
ameaças do pai. Com o treinamento
da Portas Abertas, ela e outros jovens
abriram uma bem-sucedida cafeteria
na igreja. Agradeça!

26| QUA · NIGÉRIA (12º)

No Dia Internacional em Apoio às
Vítimas de Tortura, agradeça porque
o governo da Nigéria foi ordenado a
investigar os assassinatos em massa
ocorridos em Agatu, no estado de Benue, em 2016.

27| QUI · COSTA DO MARFIM

Desde a conversão, em 2018, Guiéman
tem sido ameaçado pela família para
negar a Cristo. Ele é insultado, amaldiçoado e ameaçado; também não é
mais considerado parte da família.
Interceda por ele.

28| SEX· GÂMBIA

Yusupha é o único cristão da família.
Quando seus pais morreram, seu tio
transferiu todos os documentos da
casa para seu próprio nome e expulsou Yusupha com esposa e filhos. Ore
pela família.

ORAR

PELOS CRISTÃOS PERSEGUIDOS

JUNHO 2019
“Seja fiel até a morte, e eu lhe darei
a coroa da vida.” Apocalipse 2.10
Apocalipse 2.10

1| SÁB · IRÃ (9º)

4| TER · IÊMEN (8º)

2| DOM · IRAQUE (13º)

5| QUA · TERRITÓRIOS
PALESTINOS (49º)

No final de março, houve enchentes no país. Ore pelos milhares de
desabrigados e por quem perdeu tudo.
Clame pela misericórdia do Senhor
sobre o Irã, onde a situação econômica não é favorável.
A jovem Abeba, da Etiópia, está feliz
com o resultado de seu pequeno
negócio, que pretende expandir

30| DOM · BRASIL

A irmã Rosângela pede orações, pois está
esperando um transplante de rim. Não
há previsão de chegada do novo órgão,
mas para Deus nada é impossível. Interceda pela saúde dela.
*NOMES ALTERADOS POR SEGURANÇA.
OS NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES REPRESENTAM
A POSIÇÃO DO PAÍS NA LISTA MUNDIAL DA
PERSEGUIÇÃO 2019.

Ore para que as crianças do Iêmen tenham acesso às boas-novas de salvação

Ore pelos cristãos iraquianos que têm
o desafio de reconstruir sua nação.
Peça que Deus lhes dê esperança, força, sabedoria e coragem para permanecerem no país, sendo luz no meio
da comunidade.

3| SEG · INDONÉSIA (30º)

No último dia do Ramadã (amanhã),
os muçulmanos celebram o “Eid
al-Fitr”, que é a entrega do último
dia do mês de jejum. Ore para que na
maior nação muçulmana do mundo,
muitos conheçam Jesus.

Neste Dia Internacional da Criança
Vítima de Agressão, ore para que
os pais cristãos contem as histórias
bíblicas aos filhos, de modo que eles
entendam e creiam nas verdades da
palavra de Deus.

Os cristãos que vivem na Faixa de
Gaza precisam de nossas constantes
orações. Eles não podem sair para
lugar nenhum, estão confinados em
Gaza, o que torna a vida difícil em
vários aspectos. Ore por eles.

6| QUI · NIGÉRIA (12º)

Peça o conforto e provisão do Senhor
sobre os cristãos afetados pelos ataques
de fulanis muçulmanos. Que o Senhor
intervenha e conceda sabedoria à comunidade internacional e ao governo.

07| SEX · VIETNÃ (20º)

A jovem Anh*, que participa de um
grupo de estudo bíblico, foi interrogada
por autoridades locais. Ela teve calma e
ousadia para responder com gentileza
e compartilhou o evangelho com eles.
Agradeça a Deus por isso.

08| SÁB · CHINA (27º)

O cristão ex-muçulmano Abdul* não
pôde renovar seu contrato de aluguel por
pertencer a uma minoria étnica e não ao
povo han, que é a maioria. Peça que ele
encontre uma nova casa para alugar.

09| DOM · ÍNDIA (10º)

Neste Dia do Pastor, ore pelo pastor Neelesh*, que vive em uma área de maioria
budista. Seu filho mais novo foi morto
por extremistas budistas, sua casa queimada e sua plantação destruída.

11| TER · MALÁSIA (42º)

16| DOM · COREIA DO NORTE (1º)

21| SEX · MIANMAR (18º)

12| QUA · SÍRIA (11º)

17| SEG · BUTÃO (33º)

22| SÁB · LAOS (19º)

13| QUI · IRÃ (9º)

18| TER · MALDIVAS (14º)

Clame pela igreja formada por
cristãos indígenas. Que através dos
treinamentos, eles possam exercer
um papel de liderança significativo
no país e saibam como viver entre a
maioria muçulmana.

A pobreza e a orfandade são resultantes dos anos de guerra e caos na
Síria. Neste Dia Mundial Contra o
Trabalho Infantil, ore pelas crianças
sírias que estão morando nas ruas
das grandes cidades.

Ore por uma conferência para
viúvas cristãs do Irã que acontecerá
este mês. Clame para que cada
participante seja renovada pelo
grande amor de Deus. Peça pela
segurança delas e dos preletores.

14| SEX · BRUNEI (36º)

Ore para que Deus abençoe as programações do DIP em cada igreja local. Que mais pessoas sejam despertadas para se engajar com os cristãos
perseguidos da Coreia do Norte em
oração e doação.

Louve ao Senhor pelos pastores e líderes encorajados através dos cursos
de preparação para a perseguição.
Eles não somente foram incentivados, como desafiados a amadurecer
na caminhada cristã.

19| QUA · FILIPINAS

Apesar da perseguição, Neelesh
continua em seu vilarejo, servindo
como pastor

Clame pelos cristãos de Brunei, que
desde abril estão vivendo sob a sharia
(lei islâmica). Peça que a igreja não seja
intimidada, mas ousada em obedecer a
Deus. Ore pela salvação do sultão.

10| SEG · PENÍNSULA ARÁBICA

15| SÁB · BANGLADESH (48º)

20| QUI · LÍBANO

A Portas Abertas prepara os cristãos
perseguidos para enfrentar a
perseguição com a mente de Cristo.
Ore para que os cursos que serão
realizados durante este mês no país
cumpram esse propósito.

Anya* pastoreia uma igreja de 580
membros e também é agente de saúde
voluntário. Além do cuidado médico,
a comunidade experimenta curas
miraculosas ao orar em nome de Jesus.
Louve a Deus por isso.

Os cristãos maldivos não têm toda a
Bíblia traduzida em sua língua, divehi,
apenas alguns livros. Peça ao Senhor
que a tradução da Bíblia seja completada e os cristãos tenham acesso a ela.

Louve a Deus pela vida de Cita*, uma
cristã que se batizou recentemente.
Ela está feliz pelo cuidado de Deus e
pede oração pelo marido, que ainda
não aprova sua decisão. Ore pela família e pela conversão dele.

Interceda para que os cristãos da
região possam se reunir regularmente
em diferentes locais. Que eles sejam
comprometidos a orar, jejuar e contar
seu testemunho para encorajar uns
aos outros.

Agradeça a Deus por um encontro
de pastores e líderes de diferentes
denominações. Eles compartilharam
desafios, orações e refeições em um
tempo de comunhão. Peça por crescente unidade entre eles.

Em várias cidades do país, o número
de refugiados é o dobro da população
local. Apesar de tudo correr bem até
agora, neste Dia Mundial do Refugiado, ore pela tensão que essa situação
pode gerar.

Reunião de igreja doméstica no Laos,
que cresceu de 5 para 50 membros

23| DOM · SRI LANKA (46º)

Clame pela bênção do Senhor sobre
a vida dos parceiros locais que trabalham com projetos de subsistência. Ore
para que os projetos sejam uma bênção
para eles, suas famílias, igrejas e país.

24| SEG · COREIA DO NORTE (1º)

A cristã norte-coreana Hannah* hoje
vive na Coreia do Sul com suas três
filhas. Mas seu filho ainda está na Coreia
do Norte e não é cristão. Ela pede que
oremos por ele e para que o reencontre.

